Vergadering GROS

Verslag vergadering 10 maart 2009
Aanwezig
Sien Van Boven, Philippe Van Petegem, Anniek Decock, Ria Coussens, Hilde Vande Velde,
Gentiel Vanommeslaeghe, Walter Vlassenbroeck, Antoine Van Nieuwenhuyze, Liesbet Groffils,
Mariska Samyn
Verontschuldigd
Hans Deruyter, Ann Vandenbussche, Marc Claeys, Bart Laureys, An Defloor, Lieve Van Lancker
Afwezig
Marc Lagaert, Geert Depestele

1. Toelichting Provinciaal 11.11.11 secretariaat mbt toekomstcongres Noord-Zuidbeweging
Aagje Vandewalle (Nationaal secretariaat 11.11.11) stelt het toekomstcongres ‘Sterker wegen
op de toekomst’ voor.
Doel van dit congres is om op één lijn te staan met alle Noord-Zuid verenigingen. Dit om
eventuele hinderpalen weg te werken en effectieve stappen te zetten.
Het congres is voor de ganse N-Z sector, niet enkel voor de leden van de 11.11.11 koepel.
Tijdens het congres wordt de visietekst besproken, die werd doorgestuurd naar de leden van
de GROS, en wordt een stemming georganiseerd. De algemene vergadering van de verschillende NGO’s bespreekt de tekst en zet ze om in concrete actiepunten. Daarna worden de besluiten bekrachtigd. In het najaar wordt een publieksevenement georganiseerd (verklaring
van Brussel).
6 thema’s komen aan bod:
- Politiek – zonder ons geen beleid
- Sterkere communicatie
- Beweging zijn – vrijwilligerswerking
- Duurzame partnerrelatie met het Zuiden
- Autonomie: op eigen voorwaarden, met eigen prioriteiten
- Wij staan voor kwaliteit (administratieve vereenvoudiging)
opmerkingen leden
- grootste probleem is om nieuwe vrijwilligers te vinden
- wat heeft dit voor gevolgen bv voor de GROS
- Sien, Colette en Sjiel zullen vanuit het 11.11.11 overleg aanwezig zijn op het congres
- op een volgende vergadering de uitkomst van het congres toelichten met concrete feedback
naar het lokale niveau
De voorzitter overloopt de agenda en somt de verontschuldigde leden op.

2. Verslag vergadering 13/01/2009 (zie bijlage) & opvolging
Verslag wordt goedgekeurd.

-

activiteit KVLV op 13 maart in de Veldblomme: toelichting inleefreis Guinée: Sien geeft
een woordje uitleg ivm de GROS

-

Campagne Vredeseilanden: de catechisten, Jokri en de scouts hebben samen een opbrengst van 4.400 euro bereikt, dit is een duidelijke meeropbrengst

2. Ontwerp subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking
art.1. ontwikkelingshulp veranderen in ontwikkelingssamenwerking
art.2. ok
art.3. vorming leden: schrappen
art.4. ok
art.5. puntje 5 weglaten – wel een duidelijke communicatie voorzien naar derden
art.6. de dossiers worden 1x per jaar behandeld op de GROS-vergadering van de maand
maart
art.7. ok
advies GROS: de leden gaan unaniem akkoord en keuren het ontwerp subsidiereglement goed
Het ontwerpreglement wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van april.
3. Afrekening werkingskosten
verdaagd naar de volgende vergadering
4. Allerlei

-

Het schepencollege vraagt advies van GROS mbt de brief van Lieve Deneef. Zij vraagt
het gratis gebruik van een gemeentelijke zaal voor de organisatie van een benefietoptreden voor de bouw van een weeshuis in Malindi in Kenia.
advies GROS: positief advies + ruchtbaarheid geven via de bestaande kanalen
+ eventueel een info-avond geven tijdens een vergadering van de GROS en al
dan niet lid worden

-

Vrienden van de Kwango: solidariteitsfeest op 28 maart in het OCP

-

Walter Vlassenbroeck stelt zich de vraag of het de taak is van de GROS om uitnodigingen zoals die voor de Gaza-betoging rond te sturen

Broederlijk Delen: solidariteitsbrunck op 29 maart
8 mei (kerk De Pinte): benefietoptreden De Kleine Kantorij ten voordele van Nona
Festival van Vlaanderen: aan 10 kansarmen in De Pinte wordt de kans gegeven om
een concert bijna gratis (voor 1€) bij te wonen: dit wordt besproken op de volgende
vergadering

Volgende vergadering GROS: dinsdag 12 mei 2009 om 20 u
(raadzaal gemeentehuis)
om 19u30 wordt er bijeengekomen met de trekkersgroep FairTrade gemeente

